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VAN DE DIRECTIETAFEL 

De vakantieperiode is voor de meeste mensen 

weer voorbij en het tweede halfjaar 2021 is 

begonnen. We kijken terug op een intensieve 

periode waarin Corona ons leven en werken heeft 

beïnvloed. Hoewel het virus nog niet over is, 

kunnen we wel onze dagelijkse routine weer 

oppakken. Ondanks Corona kunnen we 

terugkijken op een goed eerste halfjaar. De 

financiële prestaties zijn op orde en nieuwe 

werkzaamheden worden opgepakt; dit is zeker 

een compliment waard. Het tweede halfjaar zullen 

we deze lijn proberen voort te zitten. Gelukkig 

nemen de mogelijkheden steeds meer toe.  

 

 

 

 

 

Hoewel er nog steeds geen nieuw kabinet is wordt 

er in Den Haag volop nagedacht over de sociale 

werkbedrijven. Er is belangstelling voor de wijze  

waarop wij ons bedrijf hebben georganiseerd en 

ons doorontwikkelen tot een sociale onderneming.  

Ook de plannen die we hebben gemaakt voor de 

komende vijf jaar, geven veel vertrouwen in de 

toekomst. Het is fijn dat we mooie momenten 

binnen ons bedrijf ook weer samen kunnen 

vieren. Hierbij kun je denken aan jubilea, de 

zomerbarbecues en hopelijk ook aan het eind van 

het jaar weer mooie kerstbijeenkomsten.  

 

 

 

 

Foto: De drie winnaars van de EK-poule hebben inmiddels de gewonnen prijs in ontvangst 

genomen. Van links naar rechts: Robert van Waveren (2e prijs), Hilda Schuurman (3e prijs),  

Marc Laan (de winnaar) en Gert de Jong (organisator van de EK-poule). 
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SAMENWERKING MET DE ARBODIENST 

RIENKS  
De werkwijze van en de samenwerking met 

Rienks Arbodienst is vernieuwd. Daarover zijn 

jullie in maart 2021 geïnformeerd via het 

informatiebulletin en de borden. We zijn nu een 

half jaar verder en zijn tevreden over de 

samenwerking.  

Er zijn best wat mensen betrokken bij de 

verzuimbegeleiding. We willen graag dat de 

aanpak voor iedereen duidelijk is. Daarom 

vertellen wij nogmaals over de werkwijze.  

  

Werkwijze 

Het eerste aanspreekpunt is altijd jouw 

werkleider/leidinggevende. Bij hem/haar vraag je 

ook verzuimverlof aan. Samen met jouw 

leidinggevende bespreek je o.a. wat is de 

verwachte duur van het verzuim? Wat kan je nog 

wel doen? Zijn er aanpassingen nodig om het 

werk nog wel (in aangepaste vorm) te kunnen 

doen? Samen maken jullie hier afspraken over. 

Ook bespreken jullie hoe je bereikbaar bent. Na 

een aantal dagen word je gebeld door Rienks 

Arbodienst, door een Adviseur Arbeid & 

Gezondheid. Een Adviseur Arbeid & Gezondheid 

werkt onder taakdelegatie van een Bedrijfsarts. 

Dit betekent dat deze Adviseur werkt onder de 

verantwoordelijkheid van een arts en dus 

medische vragen mag stellen.  

  

Wanneer je wordt uitgenodigd voor het spreekuur, 

dan is dit bij Mannie Oostra (Bedrijfsarts), of Max 

Lunsing (Adviseur Arbeid & Gezondheid). Max 

werkt onder de taakdelegatie van de Bedrijfsarts. 

Dit houdt in dat Max eigen spreekuren houdt 

onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van 

Mannie Oostra. De Bedrijfsarts en de Adviseur 

Arbeid & Gezondheid werken nauw samen. 

Bepaalde taken tijdens de ziektebegeleiding 

mogen alleen door de Bedrijfsarts uitgevoerd 

worden. Denk hierbij aan: het opstellen van een 

probleemanalyse, actueel oordeel, 

inzetbaarheidsprofiel en het afgeven van een 

prognose ten aanzien van beperkingen. De 

Bedrijfsarts beslist door wie de 

verzuimbegeleiding grotendeels wordt uitgevoerd. 

Of door de Bedrijfsarts zelf, of door de Adviseur 

Arbeid & Gezondheid. Tijdens de ziekteperiode 

blijf je natuurlijk ook regelmatig contact houden 

met jouw leidinggevende.  

  

Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen 

hebben dan kun je altijd terecht bij de afdeling 

P&O. 

MTO – START BIJ MONTAPAK IN LELYSTAD 
In 2019 heeft Concern voor Werk voor het laatst 

een MTO gehouden. Een MTO is een 

tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers. 

We vinden dit ontzettend belangrijk om te doen, 

maar door de Corona in 2020 niet uitgevoerd. We 

hebben niet stilgezeten, want in de tussentijd is er 

gewerkt aan een nieuw ontwerp en lay-out. 

Inmiddels is dit ontwerp door de OR goedgekeurd 

en klaar om gelanceerd te worden. In november 

starten we bij de Montapak afdeling in Lelystad en 

in 2022 zullen het MTO uitrollen in de hele 

organisatie.  

 

Waarom eigenlijk een MTO? 

We schreven al dat we het belangrijk vinden om 

een MTO te houden. Wat we doen is het meten 

van tevredenheid onder de medewerkers. Punten 

waar de medewerkers minder tevreden over zijn, 

worden besproken met de Directie en de OR. 

Samen kiezen we een of twee onderwerpen uit 

die we willen verbeteren. We vertellen via de 

nieuwsbrieven wat we willen verbeteren en hoe 

we denken dit te gaan realiseren. Door jaarlijks 

een MTO te houden kunnen we ook meten of de 

punten ook verbeteren.   

 

CAO SW  

De Cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2021-2025 

is op 16 september 2021 definitief vastgesteld. 

Meer informatie hierover op pagina 6 van dit 

informatiebulletin.  

 

BUURTKASTJES                   

De houtafdeling heeft 10 zogenaamde 

Buurtkastjes gemaakt. Hiervan zijn inmiddels 10 

stuks geplaatst in Lelystad. De kastjes zijn 

bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan én 

om mensen met een kleine portemonnee te 

helpen. Een soort mini-voedselbankje in de wijk. 

Het idee is simpel: wie iets nodig heeft, mag het 

pakken. Wie iets wil geven, kan het erin stoppen. 

Als het een succes wordt, worden misschien meer 

Buurtkastjes geplaatst in Lelystad.  

NIEUWE SAMENWERKING     

Sinds eind juli werkt de Kwekerij samen met 

Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer voert partijen 

zaden aan, die op de Kwekerij worden 

geschoond. Dat wil zeggen: alles wat geen zaad 

is wordt verwijderd. Een mooie samenwerking met 

als doel: goed geschoond zaad dat daardoor 

beter verhandelbaar, verwerkbaar en bewaarbaar 

wordt. Belangrijk is, dat de partijen zaad niet 

vermengd worden. 
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VERBOUWING KWEKERIJ  

De afgelopen maanden is kas 5 verbouwd. Hier 

zullen voortaan aardappels gekweekt worden voor 

KWS. De verbouwing is afgerond. Inmiddels wordt 

de kas gevuld voor KWS. De eerste 

aardappelplanten zijn inmiddels zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

JUBILARISSEN   

-Kelly van der Werf  

Kelly was onlangs 25 jaar in dienst bij Concern 

voor Werk. De laatste 1,5 jaar is hij een trouw 

gezicht in De Groene Tafel. Hij is altijd bereid om 

klanten van dienst te zijn met een lekker kopje 

koffie of een gebakje. Hij brengt de bestelling 

graag naar de tafels, terwijl hij ondertussen altijd 

een vriendelijk woord heeft. Op 22 juli jl. was er 

een besloten feestje voor Kelly bij de Groene 

Sluis.  

 

 
 

Foto: Jubilaris Kelly neemt cadeaus in ontvangst 

van Gert-Jan Tolenaars 

 

-Albert Romkes 

Op 23 augustus jl. was Albert Romkes 50 jaar in 

dienst van Concern voor Werk en dat werd op  

9 september gevierd in de kantine. 

In aanwezigheid van familie en collega’s werd hij 

in het zonnetje gezet. De jubilaris werd 

toegesproken door Onno Vermooten, Jan 

Sietsma, Jeroen Ronda (namens de OR) en 

wethouder Nathanaël Middelkoop. 

Speciaal voor het jubileum van Albert was deze 

Urker wethouder en tevens bestuurslid van 

Concern voor Werk naar de Kwekerij gekomen. 

Het was een gezellige bijeenkomst! 

 

 
 

Foto: Albert (rechts) met zijn collega’s Lambertus 

Peters en Willem Wezelman 

 
 

 

 



 

 

4 

 

AFSCHEID   

-Irene Conquet-Slootman  

Tijdens een heerlijke high tea is op 22 juli jl. 

afscheid genomen van een veelzijdige collega: 

Irene Conquet-Slootman. Zij nam na 17 jaar 

afscheid van Concern voor Werk.  

Anne Bervoets had een mooie speech voor Irene 

en overhandigde de bloemen en het dankpakket. 

We wensen Irene en haar gezin nog goede jaren 

toe. 

 

 
 

Foto: Anne Bervoets zet Irene in de bloemetjes 

 

-Lub Zandbergen 

Op 28 augustus jl. is Lub Zandbergen met 

pensioen gegaan. Hij heeft te midden van zijn 

naaste collega’s op 26 augustus afscheid 

genomen. 

Lub heeft vanaf 31 augustus 2013 gewerkt bij 

Groen op Urk onder leiding van voorman Jan Fox. 

 

 
 

Foto: Lub en zijn collega’s poseren voor de 

vertrouwde schaftkeet op Urk  

 

  

KENNISMAKEN MET NIEUWE COLLEGA’S  

-Wout Rijpma  

Mijn naam is Wout Rijpma en sinds 14 juni jullie 

nieuwe collega als leermeester op de Bataviawerf. 

Ik ben 31 jaar en samenwonend in Friesland.  

Ben een enthousiast, vrolijk, belangstellend 

persoon, die in zijn vrije tijd graag bezig is met zijn 

passie houtbewerking. Naast deze mooie hobby 

hou ik van muziek, reizen, vrienden en samen 

genieten van de kleine dingen in het leven. 

Naast de bouwkennis, heb ik ook veel kennis 

opgedaan in het begeleiden van projecten en 

begeleiden van jongeren in hen persoonlijke 

ontwikkeling. Al mijn kennis en ervaring wil ik 

graag overdragen op de Bataviawerf. 

 

 
  

-Martijn Haanstra 

Ik ben Martijn, 42 jaar, vader van een dochter van 

4 jaar. 25 jaar werkzaam geweest in de horeca en 

evenementen, waarvan het grootste deel als 

leidinggevende/bedrijfsleider. Ik woon in het 

mooie Friesland, ben gek op zeilen en het 

buitenleven. Sinds kort ben ik werkzaam bij 

Concern voor Werk als werkleider Montapak 

Lelystad.  
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Foto: Inmiddels is Groen Lelystad verhuisd naar 

een pand aan de Bouwweg in Lelystad. Hiermee 

heeft deze afdeling de beschikking over een loods 

van 700 m2 en kan groenafval tijdelijk achter de 

loods worden opgeslagen, voordat dit wordt 

afgevoerd. Ook kan het materieel binnen worden 

gestald in plaats van buiten. Het bedrijfsbureau, 

de technische dienst en het magazijn van Groen 

blijven gehuisvest aan de Vaartweg. 

 

 

KENNISMAKEN MET NIEUWE COLLEGA’S 

(vervolg)  

-Petra Rebel 

Ik ben Petra 36 jaar en woon met mijn man, twee 

kinderen en twee honden in Lelystad. Sinds  

1 september werk ik als Trajectmanager bij 

Concern voor Werk. Mijn werkgebied is 

voornamelijk Noordoostpolder/Urk. Naast mijn 

werk ben ik graag actief bezig: van wandelen met 

mijn honden, fietsen tot parachute springen.  

Ik heb 20 jaar gewerkt voor de organisatie Triade 

en heb daar diverse functies gehad.  

Vorig jaar heb ik de opleiding tot Jobcoach, 

participatie en loopbaanprofessional afgerond. Dit 

kon dit weinig tot niet toepassen in mijn werk. Nu 

de grote stap 

genomen om een 

nieuwe uitdaging aan 

te gaan bij Concern 

voor Werk en mijn 

ervaring en 

vaardigheden in de 

praktijk toe te passen. 

Ik heb er zin in, en 

kijk uit naar een fijne 

samenwerking! 

 

FIETSTOCHT KWEKERIJ  

Het is inmiddels een traditie geworden: de 

jaarlijkse fietstocht van de Kwekerij. 

Woensdagmiddag 8 september jl. vertrok voor de 

5e keer een groep sportievelingen voor een 

fietstocht van 35 km. Bert, Jan en Jozefien 

hadden een mooie route uitgestippeld. Een lekker 

zonnetje, weinig wind en een goede stemming 

zorgden voor een geslaagde fietstocht.  

 

IN EN UIT DIENST  

 

IN DIENST    

Vink, C. Montapak L  

Haanstra, M.F. Montapak L 

Rensen, T. Montapak L  

Louwersheimer, S.L. Montapak L  

Slom, M. Montapak L 

Akram, S.A. Montapak L 

Smits, C. Groen E  

Eikenaar, L.A. Groen E  

Hanegraaf, H.C. Groen E  

Romkes, K.J. Deta  

Rebel, P. Deta 

Rosendahl, J. Kantine 

Faouzi, M. Schoonmaak L 

Bachorska, N. Schoonmaak E 

Forgaci, B. Schoonmaak L 

Grand, L. Le Schoonmaak L 

Rook, H. Schoonmaak E 

Spek, W.F. van der Schoonmaak L 

    

UIT DIENST    

Dropvat-Verhoeks, H.M.J. Montapak L  

Biharie, R. Montapak L  

Slom, M. Montapak L 

Bakker, J. Kwekerij  

Zandbergen, L. Groen E 

Janssens, D.J.N. Kwekerij  

Nagengast, B.C. Schoonmaak L 

Forgaci, B. Schoonmaak L 

Grand, L. Le Schoonmaak L 

Kolk, J.H. Werkbedrijf Lelystad 

 

BEDRIJFSREGLEMENT  

Het bedrijfsreglement raadplegen? Dit kan via de 

website (www.concernvoorwerk.nl/informatie) of 

manual master.  

 

GEEF JE E-MAILADRES DOOR 

Wil je voortaan het informatiebulletin via de mail 

ontvangen? Stuur dan een mail met je naam en 

afdeling naar mmo@concernvoorwerk.nl 

 

 

http://www.concernvoorwerk.nl/informatie
mailto:mmo@concernvoorwerk.nl
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CAO SW (vervolg van pagina 2) 

De Cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2021 – 

2025 is op 16 september 2021 definitief 

vastgesteld. De achterbannen van VNG, CNV en 

FNV zijn akkoord met het 

bereikte onderhandelaarsakkoord over de cao. 

Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen. De 

cao-tekst is nog niet gepubliceerd. Informatie over 

de wijzigingen is terug te vinden op de website 

van Cedris en de website van VNG.  

Zodra de cao-tekst gepubliceerd is wordt dit ook 

geplaatst op ons intranet.  

 

Belangrijkste wijzigingen 

Voor werknemers die vallen onder de cao voor de 

Sociale Werkvoorziening is een 5-jarige cao 

afgesproken met een looptijd van 1 januari 2021 

t/m 31 december 2025. De belangrijkste 

wijzigingen in de cao hebben betrekking op:  

 

Seniorenregeling 

De seniorenregeling binnen de cao Sociale 

Werkvoorziening is niet nieuw, maar er is een 

aanvullende regeling opgenomen. Een 

medewerker van 64 jaar en ouder kan verzoeken 

om in totaal 2/5 minder te werken onder 

doorbetaling van 92,5% van het salaris. 

Regeling eerder stoppen met werken (RVU) 

Cao-partijen zijn een regeling vervroegd uittreden 

(RVU) overeengekomen om 2 jaar voor de AOW-

leeftijd te stoppen met werken. Deelname aan 

deze regeling is vrijwillig en alleen mogelijk 

gedurende de looptijd van de cao. Voor meer 

informatie verwijzen wij naar de cao-tekst en bij 

de afdeling personeelszaken kun je extra 

informatieblad “veel gestelde vragen” opvragen. 

Salarisontwikkeling 

Per 1 juli 2021 is het wettelijk minimumloon 

(WML) verhoogd met 0,96%. In de cao SW is 

opgenomen dat de lonen voor iedereen per 1 juli 

meestijgen met het wettelijk minimumloon. De 

lonen worden daarom met terugwerkende kracht 

per 1 juli 2021 verhoogd met 0,96%. Naar 

verwachting wordt de loonstijging met 

terugwerkende kracht verwerkt in de uitbetaling 

van het loon in de maand oktober, of uiterlijk in 

november.  

 
Overige cao-afspraken 

-Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om 

extra verlof te kopen. Deze afspraak wordt samen 

met de vakbonden nog verder uitgewerkt.  

-De tekst van de cao zal medio 2022 worden 

herschreven in duidelijker taalgebruik. 

-Met de aanpassing van de lonen (per 1 juli 2021) 

wordt ook de eigen bijdrage collectief vervoer 

aangepast (artikel 7.5a cao SW), dit was € 28,57 

en wordt € 28,84. 

-De werknemers, met uitzondering van de 

werknemers die gebruik maken van de door 

werkgever gestelde vervoersvoorziening, ontvangt 

maandelijks een bedrag van € 8,58 (conform 

artikel 7.5b cao SW), dit wordt € 8,66 per 1 juli 

2021. 

OR-NIEUWS 

In het infobulletin van juli 2021 hebben jullie de 

nieuwe samenstelling van de OR kunnen lezen. 

Ook hadden we daar een oproep gedaan voor 

een aantal nieuwe kandidaten voor de zetels voor 

Werkbedrijf en SW.Op dit moment zijn er nog 

gesprekken met 2 kandidaten uit het Werkbedrijf. 

We stellen hierbij Pieter Bouwknegt, het nieuwe 

OR-lid vanuit de SW even voor: 

 

‘Ik ben Pieter Bouwknegt, woon in het mooie 

Kraggenburg. Ik ben sinds 2017 werkzaam  als 

WSW-er bij Montapak in Emmeloord. Ik wil graag 

in de OR, die zorgt er onder meer voor dat de cao 

wordt nageleefd en dat mannen en vrouwen gelijk 

worden behandeld. Daarnaast wordt de OR 

betrokken bij belangrijke kwesties en als er 

moeilijke zaken spelen, zoals een reorganisatie.’ 

Werkoverleggen 

De periode van 

werkoverleggen is 

aangebroken  

(enkele zijn bij 

publicatie van dit 

Infobulletin al 

geweest). Daarbij 

zijn altijd 1 of 2 

OR-leden 

aanwezig om 

iedereen te informeren over OR-activiteiten.  

Zaken waar we ons de komende tijd mee bezig 

gaan houden zijn o.a. de werktijdenregeling, 

halfjaarlijkse cijfers van Concern voor Werk en 

Werkbedrijf, uitbreiding kwekerij en verhuizing 

Groen. Lopende zaken zijn bijvoorbeeld het 

jaarlijkse gesprek met de Bedrijfsarts, de 

verbouwingen in Emmeloord, de 

verkeersveiligheid/situatie in Emmeloord (o.a. 

verkeersdrempels en onderzoek naar uitbreiding 

van parkeerplaatsen) en in Lelystad (toegestane 

snelheid op het parkeerterrein) en de geplande 

pilot van het invoeren van verlofkaarten bij Groen. 


